
Toegangsmodaliteiten voor de zone met beperkt verkeer :  

Eikstraat (gedeeltelijk),  

Rozendaal en  

Stoofstraat (tussen de Eikstraat en de Mussenstraat),  

gesignaleerd als  ontmoetingszone (F12a) met “verboden toegang voor elke bestuurder  

in de twee richtingen” (C3), “van 11 u tot 4 u, uitgezonderd fietsers en taxi’s tenzij met 

toelating”,  

(voorafgaand aan het gepland reglement van inwendige orde) 

Versie – maart 2018 

 

Artikel 1 : Definities 

Voor de toepassing van huidige modaliteiten dient verstaan te worden onder : 

* Verboden toegang, in de twee richtingen, voor iedere bestuurder (verkeersbord C3) : 

Uittreksel uit  de wegcode : 

Artikel 9.2. Verkeersbord C3. Verboden toegang, in de twee richtingen, voor iedere 

bestuurder. 

(…) 

Dit onderbord mag ook een meer beperkende vermelding dragen, zoals " uitgezonderd 

landbouwersgebruik ", enz. 

 

*Toelating : 

Administratief document  dat afgeleverd wordt door de bevoegde gemeentelijke dienst en dat 

dient aangebracht te worden op de voorruit van het voertuig en dat toelaat aan de houder 

ervan om te permanent, hetzij punctueel hetzij tijdelijk te rijden binnen de zone met beperkt 

verkeer.  

 

* Plaatselijk verkeer: 

Uittreksel uit de wegcode : 

Artikel 2.47. “Plaatselijk verkeer” of “plaatselijke bediening”: de voertuigen van de bewoners 

en hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen, de voertuigen van de geregelde 

diensten voor het gemeenschappelijk vervoer, de voertuigen voor onderhoud en toezicht, 

wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen bedoeld in 

artikel 37 en fietsers en ruiters. 

 

*Fietser 

Uittreksel uit de wegcode : 

Artikel 2.15.1. "Rijwiel" : elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen 

door middel van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met 

een motor is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler. 

 

De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van 

maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt 

onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de 

bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel. Het niet 

bereden rijwiel wordt niet als voertuig beschouwd. 

 

 

 



*Wegcode :  

Het Koninklijk Besluit van 01/12/1975 houdende het algemeen reglement van de politie op 

het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg door voetgangers, voertuigen; 

 

*Voortbewegingstoestel 

Uittreksel uit de wegcode: 

Artikel 2.15.2. Een "voortbewegingstoestel" is : 

1° ofwel een "niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit wil zeggen elk voertuig dat niet 

beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker of de gebruikers door middel 

van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust. 

2° ofwel een "gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit wil zeggen elk motorvoertuig met 

één of meer wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 18 km per 

uur. 

Voor de toepassing van dit besluit worden de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen niet 

gelijkgesteld met motorvoertuigen. 

Het niet bereden voortbewegingstoestel wordt niet als voertuig beschouwd. 

De gebruiker van een voortbewegingstoestel, die niet sneller dan stapvoets rijdt, wordt niet 

gelijkgesteld met een bestuurder. 

 

Met andere woorden, wanneer de gebruikers van voortbewegingstoestellen niet sneller rijden 

dan stapvoets, moeten zij de regels volgen die van toepassing zijn op de voetgangers. 

Indien zij echter sneller rijden dan stapvoets, moeten zij de regels volgen die van toepassing 

zijn op de fietsers. 

 

* Voetganger 

Uittreksel uit de wegcode : 

Artikel 2.46. "Voetganger" : een persoon die zich te voet verplaatst. De personen die een 

kruiwagen, een kinderwagen, een rolstoel of enig ander voertuig zonder motor dat geen 

bredere dan de voor de voetgangers vereiste ruimte nodig heeft, aan de hand leiden en de 

personen die een fiets, een gemotoriseerd rijwiel of een tweewielige bromfiets aan de hand 

leiden, worden gelijkgesteld met voetgangers. 

 

* Prioritaire voertuigen zoals  bepaald  door het artikel 37 van de Wegcode 

Uittreksel uit de wegcode : 

Artikel 37 : 

37.1. Prioritaire voertuigen zijn uitgerust met één of meerdere blauwe knipperlichten en een 

speciaal geluidstoestel overeenkomstig de bepalingen van de technische reglementen van de 

auto's of van de bromfietsen en motorfietsen. 

37.2. De blauwe knipperlichten moeten gebruikt worden wanneer het prioritaire voertuig een 

dringende opdracht uitvoert. 

Ze mogen gebruikt worden bij de uitvoering van elke andere opdracht. 

37.3. Het speciaal geluidstoestel mag slechts gebruikt worden wanneer het prioritaire voertuig 

een dringende opdracht uitvoert. 

37.4. Wanneer het verkeer door verkeerslichten wordt geregeld mag het prioritaire voertuig 

dat het speciaal geluidstoestel gebruikt, het rood licht voorbijrijden na te hebben gestopt en op 

voorwaarde dat zulks geen gevaar voor de andere weggebruikers oplevert. 

 

 

 

 



*Zone met beperkt verkeer :  

Zone waarvan de toegang voor de motorvoertuigen het voorwerp uitmaakt van een selectief 

toelatingsbeleid en waar enkel het verkeer is toegestaan van de categorieën van voertuigen die 

door huidig document bepaald zijn en voor de houders van de uitdrukkelijke vergunningen op 

een permanente, hetzij punctuele hetzij een tijdelijke wijze en waar het verkeer van andere 

gemotoriseerde voertuigen verboden is van maandag tot zondag van 11u tot 14 u; 

 

*Woonerf en erf :  

Uittreksel uit de wegcode : 

Artikel 2.32. "Woonerf" en "erf" : één of meer speciaal ingerichte openbare wegen waarvan 

de toegangen zijn aangeduid met verkeersborden F12a, en de uitgangen met verkeersborden 

F12b. 

In het "woonerf" overweegt de woonfunctie. 

Het "erf" is een zone waarvan de kenmerken overeenstemmen met die van het woonerf, maar 

waar de activiteiten verruimd kunnen zijn tot ambacht, handel, toerisme, onderwijs en 

recreatie. 

 

° Erf (verkeersbord F12a) :  

Uittreksel uit de wegcode : 

Artikel 22bis. Verkeer in woonerven en in de erven : 

1° mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken : spelen zijn er 

eveneens toegelaten; 

2° mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig 

moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. 

De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren; 

3° is de snelheid beperkt tot 20 km per uur; 

4° a) is het parkeren verboden, behalve : 

•op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een 

andere kleur en waar de letter P aangebracht is; 

•op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. 

    b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun 

rijrichting opgesteld worden. 

 

Artikel 2 : Betrokken perimeter 

 

Deze toegangsmodaliteiten zijn geldig voor de « zone met beperkt verkeer », bepaald door het 

artikel 1 en afgebakend door de perimeter die gesignaleerd is door het verkeersbord F12a 

(ontmoetingszone), in combinatie met het verkeersbord C3 (verboden toegang in de twee 

richtingen voor elke bestuurder) van 11 u tot 4u, uitgezonderd fietsers en taxi’s en toelatingen, 

 

Meer bepaald :  

 

- Eikstraat (tussen de Villersstraat en de Stoofstraat) nrs. 2-22 et 1-27 

- Rozendaal 

- Stoofstraat (tussen de Eikstraat en de Mussenstraat) nrs. 59-65 et 48-52 

 



 

Artikel 3 : Zone met beperkt verkeer : ontmoetingszone : ontmoetingszone met 

verboden toegang in de twee richtingen voor elke bestuurder tussen 11 u en 4 u , 

uitgezonderd taxi’s, fietsers en toelatingen 

 

In de betreffende zone is het verkeer beperkt tot 20 km/u. 

Tussen 4 u en 11 u is enkel  het lokaal verkeer en parkeren toegestaan. 

Tussen 11 u  en 4 u  mogen enkel de categorieën van de gebruikers die bepaald zijn door het 

artikel 3.1 van huidig document toegang hebben tot en parkeren in de betreffende zone 

middels een “toelating” die voorafgaandelijk moet aangevraagd worden bij de gemeentelijke 

diensten (departement Demografie, Cel Verkeer) en geplaatst moet worden achter de voorruit. 

De  fietsers en de taxi’s zijn toegelaten 24/24 u en zonder toelating.   

De voetgangers mogen gebruik maken van de volledige breedte van de openbare weg.  

Het parkeren is verboden behalve : 

•op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een 

andere kleur en waar de letter P aangebracht is; 

•op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. 

    b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun 

rijrichting opgesteld worden 

 

Artikel 3.1 : Categorieën van gebruikers die mogen rijden en parkeren in de zone met 

beperkt verkeer : 

 

3.1. Permanente toegang die geen toelating vereist 

 

3.1.1 De voetgangers* en de voortbewegingstoestellen* die stapvoets rijden. 

 

3.1.2 De fietsers* en de voortbewegingstoestellen* die sneller dan stapvoets rijden 

 

3.1.3 De taxi’s 

 

3.1.4. De prioritaire  voertuigen *, zoals bepaald door het artikel 37 van de Wegcode, indien 

de aard van hun opdracht het rechtvaardigt. 

 

3.1.5. De voertuigen van toezicht, controle en onderhoud voor deze zone en de voertuigen 

voor huisvuilophaling. 

 

3.1.6 De voertuigen « met plaatselijk verkeer » tussen 4 u en 11 u. 

 

 

3.2. Permanente toegang middels het bekomen van een toelating 

 

3.2.1. De gebruikers van een parking of een garage voor privé gebruik 

De bestuurders van de voertuigen waarvan de garage of de reglementaire parkeerplaats voor 

privé gebruik gesitueerd is binnen deze zones en die slechts toegankelijk is mits het 

doorrijden van de zones  en op voorlegging van een eigendomsbewijs of een bewijs van huur. 

Het aantal toelatingen is beperkt tot maximaal 2 toelatingen per parkeerplaats/garage. 

 



3.2.2. De  bewoners van de betreffende wegen die niet over een parkeerplaats of een garage 

binnen de zone beschikken, middels voorlegging van een bewijs van woonst. 

Het aantal toelatingen is beperkt tot maximaal 2 per gezin. 

De bewoners ouder dan 65 jaar of die een handicap hebben kunnen deze toelating geven aan 

een derde (iemand die helpt bijvoorbeeld) indien deze persoon het adres van deze bewoner als 

bestemming heeft, middels het voorleggen van een attest van een handicap, de identiteitskaart 

en een bewijs van de woonst. 

 

3.2.3. De handelaars en de personen van de handelszaken in de betreffende wegen en die 

niet over een parkeerplaats of een garage beschikken binnen de zone, middels een bewijs 

van de ligging van de handelszaak. 

Het aantal toelatingen is beperkt tot 2 per handelszaak. 

   

3.2.4. Koetsen en fietstaxi’s die toegelaten zijn door het College. 

 

3.2.5. De bestuurders van voertuigen die gebruikt worden in het kader van medische- of 

thuiszorg met een RSZ code..  

 

3.2.6. De fruit- en groententelers en ambulante handelaars die een periodieke of 

permanente activiteit uitoefenen binnen de zone en die het voorafgaandelijk akkoord van het 

Departement Handel van de Stad Brussel gekregen hebben voor de bezetting van de openbare 

ruimte. 

 

3.2.7. De firma’s en VZW’s die personenvervoer organiseren voor personen met een 

beperkte mobiliteit en voor senioren indien de bestemming zich bevindt binnen de zone van 

de vertrekplaats en aankomstplaats van de personen met beperkte mobiliteit of senioren. 

 

3.2.8. De personen met beperkte mobiliteit die niet gedomicilieerd zijn binnen de zone, die 

zich niet anders dan met een auto kunnen verplaatsen en die zich regelmatig moeten begeven 

naar een inrichting binnen de zone (bezoek aan een school, een beroepsactiviteit,…), mits 

voorlegging van een bewijs van de handicap en een bewijs van het bezoek aan de inrichting 

binnen de zone.  

 

3.2.9. De openbare diensten en/of hun onderaannemers die regelmatig of in geval van 

dringendheid tussenkomen in de zone. 

 

3.3. Tijdelijke toegang mits het bekomen van een toelating. 

 

3.3.1 Klanten die een parking of een garage gebruiken die toebehoort aan een 

onderneming 
De ondernemingen die aan hun klanten een garage of een reglementaire parkeerplaats ter 

beschikking stellen die binnen deze zones gesitueerd is en die slechts toegankelijk is mits het 

doorrijden van deze zones, op voorlegging van  een doorgangsbewijs en een tijdelijke pincode 

(duur beperkt tot 24 uur) (via elektronisch loket). De toelatingen worden afgeleverd aan de 

uitbater van de garage of de parking (die hiervan moet kennis geven aan zijn klant). 

 

3.3.2 Bestuurders van een voertuig in het kader van een evenement dat toegestaan is door 

het College. 
 



3.3.3 Bestuurders van verhuiswagens 
 

3.3.4 Voertuigen voor het uitvoeren van werken binnen deze zones 

 

2.3.5   Staatsbezoeken, ordediensten, dringende en uitzonderlijke gevallen 
 

2.3.6. De gevallen die hiervoor niet voorzien zijn maar waarvoor toch een specifieke toelating 

door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel noodzakelijk is.  

 

 

Artikel 3 : Praktische modaliteiten 

 

De  duur van de permanente toelating is afhankelijk van de duur van de testfase, meer bepaald 

6 maanden, hernieuwbaar indien de maatregel bevestigd wordt. 

De duur van toelating voor de tijdelijke toegang  varieert en is bepaald door de dienst die ze 

aflevert.  

Elke toelating is gelinkt in de mate van het mogelijke aan een inschrijvingsteken van een 

voertuig. 

 

De toelating moet aangebracht worden achter de voorruit van het voertuig. 

 

De toelating is gratis ; bij verlies, diefstal, vernietiging of onleesbaarheid kan een duplicaat 

bekomen worden aan 10 EUR. 

 

Een gezamenlijke vraag voor een groepering van handelszaken kan gedaan worden door één 

beheerder voor alle aanvragen binnen deze handelszaak. 

 

 

 

Controles – sancties 

 

De toegang tot de zone met beperkt verkeer (ontmoetingszone F12a met « verboden toegang 

in de twee richtingen voor elke bestuurder » (C3), « van 11 u tot 4 u, uitgezonderd fietsers en 

taxi’s en middels toelating ») kan door de administratie gecontroleerd worden. Elk foutief 

gebruik dat door de bevoegde departementen wordt vastgesteld kan leiden tot de intrekking 

van de elektronische badge, van het doorgangsbewijs of de uitschakeling van de pincode en 

een proces-verbaal voor de vaststelling van de inbreuk. 

Schriftvervalsing is strafbaar door de wet, meer bepaald artikel 196 van het strafwetboek :   

“Met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar) worden gestraft de andere personen die in 

authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle personen die in handels- of 

bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen,  

Hetzij door valse handtekeningen, 

Hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, 

Hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op 

te maken of achteraf in de akten in te voegen, 



Hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten 

doel hadden op te nemen of vast te stellen.” 

 

 

 


